
1382 

Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

2. října 2016  –  27. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Habakuk, kap. 1, verš 2–3 a kap. 2, verš 2–4 
Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. 

Odpověď k žalmu: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 6–8.13–14 
Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána. 

Evangelium: Lukáš, kap. 17, verš 5–10 
Kdybyste měli víru. 

 
Představený ať umí v pravý čas mlčet a v pravý čas promluvit, aby nemluvil o tom, o čem má 
pomlčet, a nezamlčel, co má vyslovit. Neuvážené mluvení přece zavádí druhé do omylu a 
nemístné mlčení zase nechává v omylu ty, kteří mohli být poučeni. Nerozumní představení se 
totiž často bojí mluvit přímo pravdu ze strachu, aby neztratili přízeň u lidí. Takoví se ovšem, jak 
říká Pravda sama, nestarají o svěřené stádo jako praví pastýři, ale tím, že se schovávají za své 
mlčení, jsou jako nájemníci, protože, když přichází vlk, utečou.                               sv. Řehoř Veliký 
 
Tento týden si připomínáme:  4. října památku sv. Františka z Assisi 
  6. října   sv. Bruna, kněze 
  7. října památku Panny Marie Růžencové 
 

Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:   2. kniha Královská, kap. 5, verš 14–17 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 8–13 
Evang.:  Lukáš, kap. 17, verš 11–19 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V měsíci říjnu se společně modlíme růženec 
denně v 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. 
Adorace bude od 17 do 17.50 hod. a po ve-
černí mši svaté tentokrát až do 22 hod.  

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;         
  smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí,  

a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl ho-
diny před každou mší svatou, během adorací 
nebo dle domluvy s knězem 
 
 
 



 Tuto neděli 2. října: 
- bude od 16 hod. přednáška v rámci farní 
akademie: sestra Edita Mendelová OP, za-
bývající se starokřesťanskou literaturou, tj. 
díly církevních Otců, spisovatelů a starých 
mnichů – pouštních Otců, bude přednášet na 
téma „Milosrdenství v díle Dorothea 
z Gazy“ 
- večerní mši svatou doprovodí slovinský 
sbor Studenec, následuje koncert 
- od 19 hod. ve videosále přípravné setkání 
společenství žen - Dámský večer, které by 
se konalo jednou měsíčně. 

 

  V pondělí 3. října:  
-  od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež; jsou určeny pro kategorii nácti-
letých (tedy i například i pro ty starší děti, 
které se nemohou účastnit čtvrtečního nábo-
ženství)  
- od 19 hod.  ve videosále přednáška z cyklu 
Literatura a duchovní život.   



 V úterý 4. října: 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále úvodní setkání 
kurzů Alfa 
- od 19 hod. na faře Filosoficko-
teologický seminář 
- od 19 hodin v besídce zkouška chrámové-
ho sboru Cantores Cordis. 



 Ve středu 5. října bude večerní mše svatá 
doprovázená kapelou Srdcaři a po ní od 19 
hod. ve videosále společenství starší mlá-
deže.       



 Ve čtvrtek 6. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
-  není setkání katechumenů  
- od 20 hod kontemplace v kryptě. 

 Na pátek 7. října připadá první pátek 
v měsíci s obvyklým poutním programem 
Roku milosrdenství od 17 hod. Večerní ado-
race bude prodloužena do cca 22 hod., ne-
boť souběžně se bude konat pouliční evan-
gelizace, organizovaná naší mládeží.   



 Příští neděli 9. října doprovodí večerní mši 
svatou pěvecký sbor z Cách s následným 
koncertem od 19.30 hod.  



Kromě těchto postupně začnou ještě další 
následující farní aktivity: 

 Dramatický kroužek pro děti: každý 
čtvrtek od 15.30 hod. (termín prvního se-
tkání bude vyhlášen) 

 Příprava na první svaté přijímání: Bliž-
ší informace u otce Jana 

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

Podzimní duchovní obnova pro starší dě-
ti a mládež SLIVICE 2016 od 14. do 16. 
října. Přihlášky a bližší informace u otce Jana 
nebo na webu.  

nabízí nové knihy: 

SZABO, M.: Zpověď? Ne!. Kniha vycháze-
jící ze zkušenosti kněze může zaujmout tři 
skupiny čtenářů. První, kteří se snaží zasadit 
svátost smíření do celku otázek po smyslu 
života. Druhá v souvislosti se zpovědí má 
řadu praktických i šťouravých otázek. Třetí 
překonala nechuť a připravuje se na poctivou 
svátost smíření.                                      O 67 
KORONTHÁLY, P.: Tertulián o manžel-
ství. Kniha představuje Tertuliánovo pojetí 
manželství a předkládá český překlad tří Ter-
tuliánových spisů na toto téma: Ad uxorem 
/Manželce/, De exhortatione castitatis 
/Výzva k čistotě/ a De monogamia /O jedi-
ném manželství/.                                    F 17 
Je otevřena v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 
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